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CS nástavba „L“  MEGA 

 

Firma 

Kontaktní osoba 

 

 

 

 

 

      Poptávka            Objednávka   Číslo:    

Termín    

Povrchová úprava: 

        elox           hliník               Lak RAL:  

Obvodový profil plata:                                                                                                              

Zvedání:         standard DG         levá strana         pravá strana         jiné  

Shrnování střechy:        odzadu-dopředu        oboustranné 

Počet středních sloupků (párů):                       standard          Hestal                   Počet řad držáků prken na sloupku: 

Příslušenství plachty:   

(napínací tyče přední a zadní, 
 koncovky horní a spodní) 
 
Profil rámu: 

Přední čelo výška:      celá výška        jiná výška               mm 

Délka plata  

Šířka plata  

Vnitřní výška  

Směr jízdy 

311025 

Profil plachtový 100mm 

210032 

109/21 mm 

210037 

115/27 mm 
Vlastní ‐ výška:         mm 

311035 

Profil šípový 100mm 

311040 

Profil šípový 115mm 

329085  329018  329013 

řada(y)  řada(y)  řada(y) 

A přední ‐ zadní sloupky 

 

 

 

B zadní ‐ zadní sloupek 

311045 

Profil šípový 150mm 
řada(y) 

OKA do rámu 
  710058         počet:         ks          

  Oko Pí, 2500daN 

Délka plata                  mm  Celková šířka plata              mm 
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XL -kód 



Poznámka: 
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Standardní předvrtání  sloupků: 

Vrata: 

Zadní vrata:       2 - křídlá        4 - křídlá 

Přední vrata:      4 - křídlá                 

Vnitřní výška portálu PI:              mm  Výška křídla:              mm 

Vnější šířka LP:              mm   Šířka křídla:              mm 

Závěsy vrat: 

 

  

Profil závěsu vrat           Závěs pantu           Závěs pantu  
průběžný nýtovací     pro nýtování          pro přivaření 

Uzávěry: 

 

380168      380162       370022 
Závěr vrat 18 mm 260mm    Závěr vrat 18 mm    Závěr vrat 18 mm lomený 

 

      Zadní čelo - výška             mm  

      Přejezdový můstek - výška            mm (standard 940mm) 

PU výplň 

AL výplň 

Nestandardní svrtání sloupků (Konzultace s  ALSAP) 

V
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